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 Kommunstyrelsen 
  
 
 
 
 
Yttrande över SOU 2011:43 Offentlig upphandling från eget företag - och 
vissa andra frågor  
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar  
  
att yttra sig över utredningens förslag enligt bilaga 1. 
 
Ärendet 
I en statlig utredning har studerats förutsättningarna och villkoren för att kommuner ska kunna 
handla varor och tjänster från sina egna företag utan att inköpen ska föregås av en 
upphandling. Utredningen har haft två ytterligare frågor att belysa, dels möjligheten att en 
kommun ska kunna delegera rätten att fatta beslut i en upphandling på annan part s.k. 
inköpscentraler, dels hur kommunen ska säkerställa det kommunala ändamålet för sina bolag. 
 
Utredningens förslag har sammanfattats av kommunledningskontoret, bilaga 2, och innebär i 
korthet följande: 
 

o Inköp från egna företag får genomföras utan upphandling om kommunen förfogar över 
företaget såsom det vore den del av den egna organisationen samt att företaget endast i 
mindre omfattning bedriver annan verksamhet än det som kommunen köper 

o En kommun bör kunna överlåta upphandling och de beslut som ingår i upphandlingen 
till personer utanför den egna organisationen om de ingår i en s.k. inköpscentral 

o Det kommunala ändamålet och de kommunalrättsliga principerna ska tydliggöras för 
kommunala bolag samt kravet på bolag att inhämta ställningstagande i principiella 
eller frågor av större vikt ska framgå av bolagets bolagsordning 

o Resultatet av kommunstyrelsens uppsiktsplikt över ett kommunalt bolag ska redovisas 
i årliga beslut. 

 
Uppsala kommun har fått utredningen på remiss och föreslås yttra sig i enlighet med bilaga 1. 
 
Föredragning 
Utredningens huvuddel handlar om att permanent ge kommuner möjlighet att handla från sina 
egna företag utan upphandlingsförfarande. För att detta ska få ske ska de sk Teckal-kriterierna 



 
vara uppfyllda. Dessa kriterier har redan idag tillämpning inom EU genom EU-domstolens 
praxis men finns ej införda i svensk lagstiftning annat än som ett tillfälligt undantag. 
Undantaget gäller from 15 juli 2010 tom 31 december 2012. Förslaget i denna del utgör en 
sedan länge efterlyst åtgärd då frågan om hur en kommun organiserar sin verksamhet inte bör 
vara styrande för hur köp kan ske inom koncernen. 
 
Teckal-kriterierna innebär för att de ska anses gälla dels att kommunen ska ha samma kontroll 
över leverantören, det egna bolaget, som den har över sin egen förvaltning dels att den 
verksamhet som leverantören utför tillsamman med annan än kommunen ska vara av 
marginell karaktär. 
 
Enligt utredningens förslag kan inköp ske från de egna företagen samt i omvänd riktning, från 
kommunen till företagen, så länge som de sker i rakt nedåt- eller uppåtstigande riktning. 
Däremot vill utredningen undanta möjligheten för bolag inom en koncern att köpa från 
varandra utan föregående upphandling såvida inte bolagen är direkt kopplade till varandra 
genom ägande (i rakt nedåt- eller uppåtstigande riktning). En sådan begränsning kan synas 
onödig i de fall båda bolagen i relation till kommunen uppfyller Teckal-kriterierna. Genom 
kommunens dominerande inflytande över bolagen skulle de lika gärna kunna vara 
organiserade inom kommunen som inom kommunkoncernen. 
 
Utredningens förslag om att en kommun kan överlämna hela upphandlingsprocessen inkl 
besluten om tilldelning och antagande av leverantör betyder att en s.k. inköpscentral utan 
administrativ extra hantering kan genomföra hela det uppdrag den tilldelats. Med nuvarande 
ordning måste inköpscentralen låta kommunen avsluta upphandlingen genom att 
kommunicera tilldelningsbeslut med anbudsgivarna. Förslaget innebär både en rationalisering 
av själva upphandlingsarbetet och att den risk som finns med sekretessbrister då flera 
upphandlande enheter överlåtit en gemensam upphandling på en inköpscentral kan elimineras. 
Utredningens förslag innehåller därför positiva förändringar. 
 
Det tredje området som utredningen berör är hur en kommun ska binda sina bolag vid de 
kommunalrättsliga principerna samt hur kommunstyrelsens uppsynsplikt ska redovisas. 
Förslagen i denna del har inte direkt en koppling till upphandling utan är mer generella. 
Utgångspunkten för kommunala bolag är att de kommunalrättsliga principerna utgör 
grundläggande förutsättningar för verksamheten i ett kommunalt bolag. För att säkerställa att 
detta dels blir känt dels rättsligt binder bolaget föreslår utredningen att kommunen i 
bolagsordningen för sina bolag ska skriva in det kommunala ändamålet samt de kommunala 
befogenheter som utgör ramen för bolagets verksamhet. Vidare föreslås att i bolagsordningen 
ska införas krav på att bolaget inhämtar ägarens syn på principiella eller frågor av större vikt 
före det att bolaget fattar beslut. 
 
I anslutning till frågan om att precisera vissa förhållanden i bolagsordningen har utredning 
även föreslaget att resultatet av den uppsynsplikt som kommunstyrelsen har över kommunens 
bolag ska dokumenteras. Det innebär att kommunstyrelsen till kommunfullmäktige ska 
redovisa huruvida ett bolags verksamhet under föregående kalenderår har utförts dels inom 
ramen för de kommunala befogenheterna dels i överensstämmelse med det kommunala 
ändamål som gäller för bolaget. Redovisningen ska lämnas till kommunfullmäktige samtidigt 
som årsredovisningen lämnas. Förslaget i denna del kan ses som ett sätt att för såväl 
fullmäktige som allmänhet få en klarare bild av bolagens verksamhet. 
 
Utgångspunkten i det remissvar som formats i bilaga 1 är att kommunen i allt väsentligt 
stöder grunden till de förslag som utredningen lägger. I vissa delar lämnas synpunkter på att 
förslagen kan realiseras på annat sätt än utredningens förslag. Det gäller främst hur de s.k. 
Teckal-kriterierna ska formas inom ramen för lagstiftningen. Utredningen föreslår att 



 
kriterierna ska preciseras och införas i lagtexten. Ett alternativt sätt att få Teckal-kriterierna att 
gälla för svensk del är att använda begreppet kontrakt som finns i EU-direktiven. Genom att 
undanta avtal som träffas mellan upphandlande myndighet och leverantör från kravet på att 
föregås av en upphandling i de fall avtalen inte utgör kontrakt enligt direktiv 2004/18 EG 
kommer Teckal-kriterierna att bli tillämpliga inom Sverige. Det medför att svensk domstol 
inte behöver pröva dessa kriterier utan att EU-rättens praxis kring Teckal-kriterierna och deras 
tillämpning blir vägledande även inom Sverige. 
 
När det gäller kraven på att binda kommunens bolag vid dels det kommunala ändamålet dels 
de kommunalrättsliga principerna, självkostnad-lokalisering-likställighet, kan konstateras att 
det redan idag till del gäller för Uppsala kommuns bolag. I bolagsordningarna finns intaget 
dels ändamålet dels bolagens skyldighet att höra ägaren före det att beslut av större vikt eller 
principiell betydelse fattas. Det som behöver kompletteras i bolagsordningarna är de 
kommunalrättsliga principerna. Dessa faktorer finns till del i de ägardirektiv som kompletterar 
bolagsordningarna. För att skapa den föreslagna ordning som utredningen anger är förslaget 
med att ha all materia i bolagsordningarna en väg att gå. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Inte aktuellt i detta ärende. 
 
 
 
Kommunledningskontoret 
 
Kenneth Holmstedt 
stadsdirektör 
 
    
 


















